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یحیـی میرحسـینی در سـال  1364در شـهر یـزد بـه دنیـا آمـد و بعـد از
دریافـت مـدرك دیپلم ،در دانشـگاه امام صـادق(ع) پذیرفته شـد و مقاطع
کارشناسیارشـد و دکتـری خـود را در آن دانشـگاه بـه پایـان رسـاند .وی
پایاننامـه کارشناسیارشـد خـود را بـا عنـوان «تحلیـل و نقـد رویکـرد
تفسـیر عرفانـی جدیـد امامیـه؛ بـا تأکید بـر آثار تفسـیری کیـوان قزوینی،
صفایـی حائـری و بانـوی اصفهانـی» و رسـاله دکتـری خـود را بـا عنـوان
ُ
«الگوهـای گفتمانـی تصـرف در حدیـث نزد ق ّصـاص» بـه راهنمایی دکتر
احمـد پاکتچـی به رشـته تحریـر درآورد .ایشـان هماکنون به عنـوان عضو
هیئـت علمـی گـروه علـوم قـرآن و حدیـث دانشـگاه میبـد یزد بـه تحقیق،
پژوهـش و تدریس مشـغول اسـت و ریاسـت دانشـکده الهیـات و معارف
اسلامی آن دانشـگاه را برعهده دارد .از دكتر ميرحسـينی مقاالت متعددی
در مجلات معتبر منتشـر شـده اسـت .برخی از ایـن مقـاالت عبارتند از:
«بازشناسـی شـخصیت و رفتـار اجتماعـی ّ
قصـاص»« ،نقـد و ارزیابـی
تفاسـیر عرفانـی متأخـر امامیـه»« ،نقـد و بررسـی حدیثـی در فضیلـت
َ
ایرانیـان»« ،بازشناسـی کارکـرد اجتماعـی حرفـه ق َصـص در سـدههای
نخسـتین اسلامی؛ کوششـی بـرای تحلیـل زبانشناسـانه تاریـخ یـک
انـگاره»« ،تحلیـل و بررسـی روش تفسـیری کیـوان قزوینـی» و «تاریـخ
انـگاره امـت وسـط و مقایسـه آن بـا برسـاختهای معنایـی واژه».

چکیده اثر
در کتـب رجـال و تراجـم سـدههای متقدم و ميانه هجـری ،در کنار يادکـرد از اصناف مختلف علما همچـون فقهاء ،محدثان
َ
ُ
و متکلمـان ،از گروهـی به نام «ق ّصاص /ق ّصاصين» سـخن به ميان میآید که برجسـتهترین فعاليتشـان ،سـخنوری و نقالی
بـرای عمـوم مـردم بوده اسـت .در سـخنوریهای ّ
قصـاص ،نقل حديـث و روايت نقش تعيينکنندهای داشـته اسـت؛ افزون
َ
بـر آنکـه حرفـه ق َصص اقتضـا میکرد برای عمـوم مردم از سـخنان پيامبر(ص) ،صحابه و معصومين (ع) سـخن گفته شـود،
ّ
قصـاص اندیشـههای خـود را نیـز در قالـب روايـات درمیآوردند .ايـن گروه ،نفوذ گسـتردهای در ميـان عموم مردم داشـتند و
بـر علـوم تفسـیر ،حدیـث و اندیشـههای اخالقـی و جريـان وعظ اثرگـذار بودنـد؛ گروهی کـه بهرغـم جمعيت زيـاد و نفوذ
گسـترده ،کمتـر مـورد توجـه حديثپژوهـان معاصـر قـرار داشـته اسـت .در اين اثـر ،نوع نـگاه ّ
قصاص بـه حديـث و قواعد
مربـوط بـه دريافـت و نقـل روايـت تبييـن شـده و آنگاه نشـان داده شـده که ايـن گروه چه نقشـی در جعـل حديث داشـتهاند
و انگیـزه آنهـا و بسـترهای ايـن جعـل چه بـوده اسـت .نتيجه ايـن پژوهش نشـان میدهد کـه ّ
قصاص
نقـش بسـيار مهمی در جعل حديث داشـتهاند تـا آنجا که برخـی معتقدند مهمترین جعلها از سـوی
ايـن گـروه بوده اسـت .انگیزههای مختلف صنفی ،قومـی و فرقهای ،اقتصـادی ،سياسـی و ...آنان را به
وادی وضـع حديـث به اشـکال مختلفـی چون ورود افکار غير اسلامی بـه روايات ،توجيـه و حمايت
از باورهـای خـود ،جعل سلسـله سـند ،اغـراق و بزرگنمايـی در روايـات صحيح ،جعليـات در حوزه
ترغيـب مردمـان به کار نيک و  ...سـوق داده اسـت.

